IZSTĀDES
1.–30. novembris
FOTOIZSTĀDE „MANS PUTNS 2017”
Fotokonkurss „Mans putns” ir viena no iemīļotākajām muzeja
aktivitātēm. Konkursa mērķis ir veicināt interesi par putniem
un mudināt cilvēkus ieskatīties dabā, saprast un mīlēt to.
Izstādē aplūkojami konkursa žūrijas izvēlētie darbi.

2.–5. novembris
IZSTĀDE „ĀBOLOŠANĀS UN BUMBIEROŠANĀS RUDENĪ”
Laikā, kad jaunā augļu raža noglabāta ziemai, Latvijas Dabas
muzejs sadarbībā ar Dārzkopības institūtu aicina apmeklēt
rudens augļu izstādi, kurā varēs aplūkot vairāk nekā 200
dažādu ābolu un bumbieru šķirņu augļus, no kuriem lielākā
daļa izaudzēti institūta dārzos Dobelē un Pūrē. Izstādes laikā
Latvijas labākie zinātnieki augļkopībā no Dobeles un Pūres
sniegs izzinošas lekcijas par to, kā ikvienam pašam izaudzēt
visgaršīgāko augli, saglabāt to līdz pat Lieldienām un
pagatavot ziemai veselīgus našķus vai dzērienus.

15. novembris–25. marts
IZSTĀDE „ZVĪŅU SPOGUĻOS”
Izstāde vēsta par lielu daļu Latvijas saldūdeņos sastopamo zivju sugām,
to izskatu, barošanos, migrāciju, vairošanos un saistību ar pārējiem
ūdens
iemītniekiem
–
augiem,
zīdītājiem,
putniem,
bezmugurkaulniekiem. Atnākot uz izstādi, uzzināsiet arī par zivju resursu
saglabāšanu un videi draudzīgu makšķerēšanu. Zivis un citus ūdens
iemītniekus piedāvājam iepazīt, piedaloties aktivitātēs par zivju vecuma
noteikšanu pēc zvīņām, barošanās tīklu, ūdens augiem, zivju sugu
atpazīšanu, to svara salīdzināšanu.
Izstāde tapusi ar Zivju fonda finansiālu atbalstu.
Izstādes atklāšana 15. novembrī plkst. 16.00
Izstādi finansiāli atbalsta Zivju fonds.

PASĀKUMI
11. novembris
KRĀJUMA SESTDIENA „ DZINTARS” UN „SENIE CILVĒKI”
Plkst. 12.00 un 13.30 tēma „Senie cilvēki” – materiāli no
Antropoloģiskā krājuma. Iespēja satikties ar Dabas muzeja
antropoloģi Aili Marnicu.
Plkst. 12.30 un 14.00 tēma „Dzintars” – materiāli no
Ģeoloģiskā krājuma dzintara kolekcijām. Iespēja dzirdēt
Dabas muzeja paleontologa Ivara Zupiņa stāstījumu.
Ieeja ar muzeja biļetēm

25. novembris
ĢIMENES DIENA „ ZIVIS LIELAS, ZIVIS MAZAS”
Izglītojošs pasākums ģimenēm ar bērniem vecumā no 5 līdz
12 gadiem. Dabas muzeja speciālisti stāstīs par daudzveidīgo
Latvijas saldūdens zivju pasauli. Pasākums tapis sadarbībā ar
izdevniecību „Pētergailis”.
Ieeja ar muzeja biļetēm + nodarbības biļete ģimenei – 2,00 €

NODARBĪBAS
4. un 11. novembris
JAUNUMS! ZINĀTKĀRO ĢIMEŅU SESTDIENAS MUZEJĀ
Nodarbības par dabas tēmām kopā ar muzejpedagoģi Eleonoru Zuimaču ģimenēm ar bērniem
vecumā no 5 līdz 12 gadiem.
Katra mēneša 1., 2. un 3. sestdienā no plkst. 11.00 līdz 15.00 Dabas muzeja 6. stāvā ekspozīcijā
– nodarbību telpā „Par Zemi, Sauli un mums”.
Uz nodarbībām ir jāpiesakās iepriekš, zvanot pa tālruni – 67356039.
Nodarbību tēmas
Novembris – Kas mīt mūsu alās?
Decembris – Pārsteigumi Latvijas smilšakmens alās
Janvāris – Kas uzzīmēts kartē?
Februāris – Zemes nebeidzamais ceļojums
Marts – Augi un dzīvnieki daudzveidīgajā pasaulē
Aprīlis – Pasaules pārtika manā ledusskapī
Maijs – Nodarbību tēma būs pārsteigums
Ieeja ar muzeja biļetēm + nodarbības biļete ģimenei – 5,00 €

KONKURSI
No 19. oktobra!
KONKURSA „CIELAVAS GUDRĪBAS" JAUNĀ SEZONA!
Aicinām 5.–6. klašu skolēnus piedalīties konkursā „Cielavas
gudrības". Šajā sezonā gatavosimies un sagaidīsim Latvijas
simtgadi,
iepazīstot
Latvijas
dabas
bagātības
caur
kultūrvēsturiskajiem novadiem.
Pirmās atlases anketas par tēmu „Vidzeme" iesūtīšana līdz 15.
novembrim.
Sīkāka informācija par konkursa norisi un anketa būs atrodama
muzeja mājaslapā www.dabasmuzejs.gov.lv.
Tālrunis uzziņām 67356051.

JAUNUMS

No 22. novembra
ATVĒRTA JAUNA EKSPOZĪCIJA „BOTĀNIKA UN MIKOLOĢIJA”
Tuvojoties Latvijas simtgadei, Dabas muzejā atklāta jauna ekspozīcija, kas interaktīvā un
vizuāli pievilcīgā veidā piedāvā apmeklētājiem izzināt Latvijas augu un sēņu valsti, kā arī
raksturīgākos biotopus - mežu, pļavu un purvu.
Ieejot ekspozīcijas telpā, vispirms uzmanību piesaista vairāki, pamatīgi dažādu sugu koku
stumbri. Tie katrs atsevišķi ir kā vēstnieki par savām sugām, bet visi kopā telpā rada
"meža" sajūtu, ko vēl vairāk paspilgtina tumšzaļu egļu zaru vitrīnu tonis.
Gluži tāpat kā mežā vietām iemirdzas gaišākas laucītes, ekspozīciju vitrīnās atsedzas divas
Latvijai ļoti raksturīgas ainavas – purva un pļavas diorāmas. Līdzās biotopu ainavām
spilgtās krāsās vitrīnās iemirdzas sēņu atveidojumi un dzegužkurpītes modelis.
Rūpīgiem dabas pētniekiem būs iespēja pētīt objektus tuvplānā caur palielināmo stiklu un
iepazīsties ar papildus informāciju par eksponātiem, bet mazākajiem muzeja
apmeklētājiem interesantas būs aktīvas, uz taustes un redzes sajūtām balstītas spēles par
Latvijā savvaļā atrodamām ogām un sēnēm.
Ekspozīcija tapusi ar Latvijas Vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu.

PLĀNO MUZEJA APMEKLĒJUMU
Biļešu cenas pastāvīgo ekspozīciju apmeklējumam:
Pieaugušajiem – 3,00 €
Pensionāriem*, studentiem* – 2,00 €
Skolēniem – 1,00 €
*uzrādot apliecību
Bezmaksas pastāvīgo ekspozīciju apmeklējums muzeja darba dienās pēdējā pusstundā
pirms muzeja slēgšanas un ceturtdienās no plkst. 17.00 līdz 19.00!
Ekskursijas
Piedāvājam pārskata un tematiskās ekskursijas par dažādām dabaszinātņu un vēstures
tēmām latviešu, krievu un angļu valodā. Individuālās un grupu ekskursijas muzejā
jāpiesaka iepriekš, zvanot pa tālr. 67356051 vai rakstot uz e-pastu ekskursijas@ldm.gov.lv.
Audiogids
Muzeja pastāvīgās ekspozīcijas aicinām iepazīt, izmantojot audiogidu, kas pieejams
latviešu, krievu un angļu valodā.
AKCIJAS
Grāmatnīcas „Jānis Roze” Pircēju kartes īpašnieki saņem 20% atlaidi muzeja pastāvīgo
ekspozīciju apmeklējumam un 15% atlaidi komercizstāžu apmeklējumam.
CLUB ONE kartes īpašnieki saņem 20% atlaidi muzeja pastāvīgo ekspozīciju un izstāžu
apmeklējumam.
MUZEJA DARBA LAIKS
Pirmdienās slēgts
Otrdienās
slēgts
Trešdienās
10.00–17.00
Ceturtdienās 10.00–19.00
Piektdienās 10.00–17.00
Sestdienās
11.00–17.00
Svētdienās
11.00–17.00
IZMAIŅAS MUZEJA DARBA LAIKĀ NOVEMBRĪ
17.11. 10.00–16.00
18.11. slēgts

www.dabasmuzejs.gov.lv

